
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số           /BC-SKHCN Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về tình hình và kết quả thực hiện  

việc kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 
 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động quy định TTHC 

Nhìn chung, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các quy định TTHC tại 

các dự án, VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ đã góp phần công khai, minh bạch trong việc tổ chức thực hiện nghiêm 

các TTHC trong thực tế đời sống để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và từng 

bước đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đối với các quy định TTHC tại các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban 

hành của HĐND, UBND tỉnh: Không phát sinh trường hợp HĐND, UBND tỉnh 

ban hành quy định về TTHC. 

2. Tham gia ý kiến đối với văn bản QPPL có quy định về TTHC: Quý I  

năm 2020, không có văn bản QPPL của cấp trên có liên quan đến TTHC tổ chức 

lấy ý kiến của Sở, ngành, địa phương. 

3. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự 

thảo VBQPPL: Không tham gia do không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Về công bố, công khai TTHC 

Sở Khoa học và Công nghệ hiện đang thực hiện 62 thủ tục thuộc các lĩnh vực 

hoạt động KH&CN; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng được UBND tỉnh công bố tại các Quyết định 

số 3794/QĐ-UBND ngày 26/10/2016, 2944/QĐ-UBND ngày 29/8/2018, 

2945/QĐ-UBND ngày 29/8/2018, 3864/QĐ-UBND ngày 02/11/2018, 3865/QĐ-

UBND ngày 02/11/2018, 1375/QĐ-UBND ngày 19/4/2019, 3103/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019, 3205/QĐ-UBND ngày 06/9/2019, 3851/QĐ-UBND ngày 24/10/2019. 

Tất cả các TTHC liên quan lĩnh vực quản lý đều được công khai và trình UBND 

tỉnh (báo cáo qua phòng Kiểm soát TTHC), phối hợp Sở Thông tin và Truyền 

thông nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC.  

5. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

Tất cả các TTHC đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Các TTHC được giải quyết và trả kết quả trước và đúng hẹn 

theo quy định. 

 6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 
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Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận đơn thư hay bất kỳ hình thức phản ánh, 

kiến nghị nào về nội dung và cách thức thực hiện các TTHC. Vì tính chất đặc thù 

quản lý ngành nên các TTHC của Sở đều rõ ràng, công khai nên các đối tượng liên 

hệ công tác đều nắm bắt dễ dàng. Quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC 

minh bạch, không chồng chéo, nhận được sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức liên 

hệ công tác.  

Công tác kiểm tra cũng được chú trọng và thực hiện thường xuyên thông qua 

các Hội nghị giao ban toàn Sở. Các TTHC vẫn đảm bảo tính pháp lý và khả năng 

thực thi, đồng thời không xảy ra việc khiếu nại nào nên trong thời gian qua chưa tổ 

chức cuộc thanh tra nào có liên quan đến quy định hành chính tại Sở. 

7. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: 

Trong quý I năm 2020 đã thực hiện rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

tại Tờ trình số 163/TTr-SKHCN ngày 25/12/2019 và được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 07/01/2020. Rà soát, đăng ký 02 TTHC thực 

hiện rà soát, đánh giá để đơn giản hóa và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 280/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quyết định số 

505/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong quý I năm 2020, Sở đã ban 

hành Quyết định số 38/QĐ- SKHCN ngày 28/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. 

8. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Các TTHC của Sở được niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị và đăng tải 

trên website của Sở và website của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại địa 

chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn/, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. Thông qua 

đó, các tổ chức, cá nhân có thể tải các hướng dẫn và biểu mẫu này về một cách 

trực tuyến.  

Sở đã ban hành Kế hoạch Kế hoạch số 966/KH-SKHCN ngày 26/12/2019 về 

tuyên truyền CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. Công tác tuyên 

truyền về CCHC được Lãnh đạo Sở quan tâm và chỉ đạo thực hiện một cách 

thường xuyên. Thông qua các cuộc họp giao ban cũng như các cuộc họp toàn thể 

cơ quan, Lãnh đạo Sở đã quán triệt các nội dung cũng như kế hoạch thực hiện 

công tác CCHC của Sở, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC trên 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ và cổng thông tin điện tử của đơn vị. Bên cạnh 

đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng văn phòng điện tử 

trong công tác điều hành và xử lý công việc đã mang lại lợi ích thiết thực cho Sở 

như giải quyết công việc mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm được kinh phí photo tài liệu 

và tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra, thông qua website của Sở và Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ, các thông tin về việc triển khai thực hiện công tác CCHC của 

http://skhcn.binhdinh.gov.vn/
http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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Sở được công khai minh bạch, thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ 

công tác.  

Công tác kiểm tra cũng được chú trọng và thực hiện thường xuyên thông qua 

các hội nghị giao ban toàn Sở. Các TTHC vẫn đảm bảo tính pháp lý và khả năng 

thực thi, đồng thời không xảy ra việc khiếu nại nào nên trong thời gian qua chưa tổ 

chức cuộc thanh tra nào có liên quan đến quy định hành chính tại Sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Quý I/2020, công tác kiểm soát TTHC trên lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Khoa học và Công nghệ đạt hiệu quả hơn. Các TTHC đạt mức độ hài 

lòng cao.  

Công tác tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đã tạo điều 

kiện, mở rộng hình thức lựa chọn phương thức nộp giải quyết TTHC của người 

dân và tổ chức. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC còn kiêm nhiệm nên hiệu quả và 

chất lượng công việc chưa cao. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ  

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch 

UBND tỉnh Bình Định và hướng dẫn của Phòng Kiểm soát TTHC trong đó tập 

trung vào các nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  TTHC; rà soát, cập nhật, công bố, công khai TTHC. Đồng thời huy động 

sự tham gia chủ động, tích cực của các tổ chức, cá nhân. 

2. Tiếp tục rà soát, cập nhật thành phần hồ sơ, thời hạn xử lý, tên các TTHC 

theo quy định hiện hành và kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định. 

3. Thực hiện rà soát, đánh giá việc giải quyết các TTHC để khắc phục những 

tồn tại, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hay đơn giản các TTHC. 

4. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các TTHC của các 

phòng, bộ phận thuộc Sở trong quá trình giải quyết TTHC; tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân để cải tiến dịch vụ công, ứng dịch vụ công và thực hiện hiệu 

quả công tác cải cách hành chính. 

5. Tiếp tục thiết lập và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và kiểm 

soát TTHC tại Sở. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Bộ KH&CN khi ban hành TTHC cần sớm đăng tải thông tin lên cổng thông 

tin điện tử của Bộ KH&CN để Sở kịp thời trình UBND tỉnh công bố theo đúng 

thời hạn quy định. 
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2. Các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác 

kiểm soát TTHC và công tác đánh giá, tác động TTHC tại địa phương. 

Trên đây là kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ./. 
 

Nơi nhận:                                                                                           

- VP UBND tỉnh (KSTT); 

- Lưu:VP, VT.                                                                                                   

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Nguyễn Hữu Hà 
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Phụ lục 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày      /3/2020 của Sở KH&CN) 
 

Biểu số 01b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

(Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: TTHC, Văn bản 

TT 

Đơn vị thực 

hiện 

Tổng số 

Phân loại TTHC đã đánh giá tác động theo tên văn bản QPPL 
Phân loại TTHC đã đánh giá tác động 

về nội dung 

Quyết định của UBND Nghị quyết của HĐND 

Số TTHC 

đƣợc quy 

định mới 

Số TTHC 

đƣợc sửa 

đổi, bổ sung 

Số TTHC 

đƣợc bãi bỏ, 

hủy bỏ 
TTHC đã đƣợc 

ban hành 

TTHC đã đƣợc 

đánh giá tác 

động 

VB QPPL quy định 

TTHC đã đƣợc ban 

hành 

Số TTHC Số VBQPPL Số TTHC Số VBQPPL 

A  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 02c/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ 

ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL TẠI ĐỊA PHƢƠNG (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: TTHC, văn bản 

STT 

Đơn vị thực hiện 

Tổng số 

Phân loại theo tên VBQPPL 

Dự thảo Quyết định của UBND Dự thảo Nghị quyết của HĐND 

Số TTHC Số VB QPPL Số TTHC Số VB QPPL Số TTHC Số VB QPPL 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Tổng số       

1 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0     
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Biểu số 03b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 

SỐ TTHC, VBQPPL ĐƢỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA 

PHƢƠNG 

(Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: TTHC, văn bản 

STT 

Đơn vị thực hiện 

Công bố danh mục TTHC 

Số lƣợng 

quyết 

định công 

bố TTHC 

đã ban 

hành 

Số VBQPPL, TTHC đƣợc công bố 
Số VBQPPL, TTHC đã đƣợc công khai/không 

công khai 

Số 

VBQPPL 

Số TTHC VBQPPL TTHC 

Tổng 

số 

Chia ra 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi bổ 

sung (công 

khai) 

Hủy bỏ 

hoặc bãi bỏ 

(không 

công khai) 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi bổ 

sung (công 

khai) 

Hủy bỏ hoặc 

bãi bỏ 

(không công 

khai) 

Số lƣợng 

quyết 

định công 

bố danh 

mục 

TTHC 

Số lƣợng 

TTHC 

công bố áp 

dụng tại 

địa 

phƣơng 

Số lƣợng TTHC 

đã đƣợc tích hợp 

dữ liệu và nhập 

sửa đổi, bổ sung 

thông tin trên 

CSDLQG 

Số TTHC 

quy định 

mới 

Số TTHC 

đƣợc sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số TTHC 

hủy bỏ, bãi 

bỏ 

A    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Tổng số              

1 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. 
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Biểu số 04b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI ĐỊA PHƢƠNG (Năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản 

STT 

Tên TTHC hoặc tên nhóm TTHC trong 

Kế hoạch rà soát 

Phƣơng án rà soát thuộc thẩm quyền thực thi 
Phƣơng án rà soát đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền 

thực thi 

Tỷ lệ chi phí 

tiết kiệm 

đƣợc Số 

TTHC 

Số lƣợng 

VBQPPL 

đƣợc rà 

soát 

Số TTHC 

Số lƣợng 

VBQPPL 

đƣợc rà soát 

Số lƣợng VBQPPL đƣợc rà soát 

Tổng số 

Chia ra 

Tổng số 

Chia ra 

Số TTHC 

sửa đổi 

Số TTHC 

quy định 

mới 

Số TTHC 

cắt giảm 

Số TTHC 

sửa đổi 

Số TTHC 

quy định 

mới 

Số TTHC 

cắt giảm 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Tổng số            

I 
Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của UBND 

cấp tỉnh 

           

 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0    0 0     
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Biểu số 05a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY 

ĐỊNH HÀNH CHÍNH (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực có PAKN 

Số PAKN về quy định hành chính 

đƣợc tiếp nhận (bao gồm kỳ trƣớc 

chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải công 

khai kết quả xử 

lý 

Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số PAKN về 

hành vi 

hành chính 

Số PAKN 

về nội dung 

quy định 

hành chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra  

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính 

Số PAKN về 

nội dung quy 

định hành 

chính 

Tiếp nhận 

mới trong 

kỳ 

Kỳ trƣớc 

chuyển 

qua 

Số PAKN 

về hành vi 

hành chính 

Số PAKN về 

nội dung quy 

định hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Sở Khoa học và Công nghệ 0            
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Biểu số 05b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ 

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực có 

PAKN 

Số PAKN về quy định hành chính đƣợc 

tiếp nhận (bao gồm kỳ trƣớc chuyển 

qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 

công khai 

kết quả xử 

lý 
Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số PAKN về 

hành vi hành 

chính 

Số PAKN về 

nội dung quy 

định hành 

chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung PAKN 
Chia theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra  

Số PAKN về 

hành vi hành 

chính 

Số PAKN về nội 

dung quy định 

hành chính 

Tiếp nhận 

mới trong 

kỳ 

Kỳ trƣớc 

chuyển 

qua 

Số PAKN về 

hành vi hành 

chính 

Số PAKN về 

nội dung quy 

định hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

0            
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Biểu số 06đ/VPCP/KSTT/KTTH 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA 

PHƢƠNG (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý I/2020 

(Từ ngày 01/01/2020 đến 10/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở KH&CN Bình Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND tỉnh Bình Định 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Cơ quan Hồ sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết 

 

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận trực 

tiếp và tiếp 

nhận qua 

hệ thống 

phần mềm 

Trong đó Phƣơng thức thực hiện Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Kỳ này Kỳ trƣớc 

chuyển 

sang 

Trực tuyến 

(mức độ 3, 

4) 

Tiếp nhận 

qua dịch 

vụ bƣu 

chính công 

ích (kể cả 

chuyển 

phát) 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bƣu chính 

công ích (kể 

cả phát trả) 

Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó 

Trƣớc hạn Đúng hạn Trễ hạn   

Có xin lỗi Không xin 

lỗi 

Trong 

hạn 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

16 12 4 4 0 12 16 16 0 0 0 0 0 0 
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